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SASS – Sistema de Ação Social e Saúde

Pela importância que detém a implementação, monitoriza-
ção e gestão de todas as componentes relacionadas com 
apoio social, é imprescindível o uso de sistemas de 
informação capazes de assegurar a planificação e realiza-
ção das tarefas nas suas diversas vertentes, abrangendo 
todas as componentes do serviço social.

O SASS - Sistema de Ação Social e Saúde foi desenvolvido 
especificamente pela Quidgest para facilitar a gestão de 
uma organização, na sua componente de apoio social, 
permitindo a implementação de todo o circuito funcional 
de serviços prestados, desde a gestão de utentes até ao 
acompanhamento de apoio social.

O sistema responde às especificidades e mudanças 
estratégicas das unidades de prestação/departamentos de 
apoios sociais, permite a gestão em toda a organização, 
simplifica a gestão de utentes/pessoas, facilita a interlocu-
ção com indivíduos e serviços, de forma a trazer transpa-
rência e agilizar os movimentos efetuados. 
O sistema é também ele uma ferramenta inteligente que 
apoia e ajuda a racionalizar, do ponto de vista económico, a 

prestação de apoios sociais. A possibilidade de extração de 
métricas e visualização de estatísticas de todos os dados 
possibilita à gestão um overview rápido e simples sobre 
todos os processos em curso.

Com o sistema SASS é possível gerir e organizar 
diversos âmbitos, nomeadamente:
• Gestão de atendimento social e subsídios;
• Gestão de formação profissional;
• Gestão de cuidados continuados;
• Gestão de serviço de apoio domiciliário;
• Gestão de banco de ajudas técnicas;
• Gestão de vagas em lares e residências;
• Gestão de candidatos à adoção;
• Gestão de voluntariado;
• Gestão de creches e infantários;
• Gestão de stocks e movimentações de artigos;
• Atribuição de bens a utentes, e avaliação da sua 
• necessidade;
• Gestão de ações (pedidos dos utentes);
• Gestão de pareceres (por parte dos responsáveis).

Uma ferramenta inteligente para as unidades de 
prestação de apoios sociais



www.quidgest.com | quidgest@quidgest.com

SASS – Sistema de Ação Social e Saúde

Atendimento personalizado
Através da gestão de pessoas a entidade gestora presta um 
serviço de qualidade e personalizado de apoio social pensado nas 
necessidades dos seus utentes, podendo gerir entre outras 
funcionalidades a inscrição, empréstimos de equipamento, 
ajudas técnicas e subsídios.
 

Banco de ajudas técnicas 

Efetua a gestão operacional e orçamental do material atribuído 
aos utentes. Possibilita a gestão de stocks e filas de espera para 
empréstimos, permitindo também elaborar um conjunto de 
relatórios com informação de suporte à gestão. Apoia de maneira 
eficiente a tomada de decisão, a geração de declarações de 
empréstimo e/ou de termos de responsabilidade.

Apoio domiciliário integrado
A gestão de apoio domiciliário requerida pelos utentes por 
motivos de doença, deficiência ou outro fator importante 
definido pela entidade gestora é agora possível de acompanhar 
no sistema de informação SASS.
 

Controlo de vagas em lares e residências 

Através de um módulo específico a entidade gestora controla o 
sistema as vagas existentes em lares e residenciais no seu 
autodomínio. É possível identificar na hora que entidades 
possuem disponibilidade e que características apresentam para o 
utente. É também possível gerir filas de espera através da 
plataforma.

Controlo de crianças e jovens em risco
Através de um módulo específico a entidade gestora controla, 
sinaliza e identifica crianças e jovens em risco na sociedade, 
garantido um registo específico sobre cada situação e um 
acompanhamento responsável por parte de um gestor qualificado.
 

Formação profissional
A formação profissional de utentes passa agora a ser gerida pelo 
sistema de informação que disponibiliza uma ferramenta útil no 
controlo e planeamento de cada vertente profissional enquanto 
acompanha o utente. Gestão de cursos, formadores e atos 
financeiros estão incluídos no módulo específico.

Gestão de voluntariado
A gestão de voluntariado permite oferecer à entidade gestora 
uma plataforma para o planeamento de ações sociais aos seus 
utentes, acompanhando de perto as especificações do voluntari-
ado efetuado junto das populações.

Funcionalidades do Sistema 



Redução de tempos de resposta 
O sistema permite a redução custos e de tempos de inoperabilida-
de através da otimização e automação de processos, garantindo 
desta forma um melhor fluxo de informação na organização, tanto 
internamente como para o exterior.

Plataforma única de gestão 

A solução Quidgest SASS oferece uma facilidade de interação com 
serviços, clientes, utentes e entidades gestoras permitindo às 
organizações uma gestão centralizada, e uma perspetiva global e 
integrada de todas as atividades desenvolvidas;

Flexibilidade na gestão de atendimento social 
A plataforma garante uma rapidez e transparência em todo o 
processo de gestão de atendimento social ao mesmo tempo que 
permite a gestão de apoios sociais. Fica assim assegurada uma 
maior transparência e um maior controlo sobre os processos 
envolvidos.

Maior eficiência 

O sistema aumenta o desempenho e maximiza a produtividade 
dos recursos humanos envolvidos em cada um dos processos, 
desde a fase de gestão de apoios sociais, passando pela fase de 
gestão de apoio domiciliário, até terminar na fase de gestão de 
jovens e crianças em risco. Permite ainda otimizar a tarefa de 
recolha de dados, automatizando a produção de dados estatísti-
cos e oferecendo ferramentas de análise de procedimentos.

Facilidade de utilização 

A solução Quidgest SASS apresenta, por si só, um valor acrescen-
tado ao nível de automatização de processos, da integração de 
dados, da produção de indicadores de gestão e da facilidade de 
uso do sistema. A ferramenta de gestão de indivíduos foi 
especialmente concebida de maneira a assegurar uma grande 
facilidade de utilização e ergonomia perante o utente final e a 
permitir a gestão e manutenção fácil pela entidade gestora.

Gestão de perfis
A solução efetua uma gestão de utilizadores e perfis de acesso 
único, que possibilita a integração com plataformas de gestão de 
acessos existentes na entidade gestora.

Apoio a decisões
A solução Quidgest SASS potencia o acesso a informação 
atualizada e atempada que apoia, eficazmente, as decisões na 
entidade gestora, de modo a permitir uma gestão abrangente no 
que toca a esta camada de negócio.

Vantagens 
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Plano de Intervenção



Agende uma demonstração personalizada do sistema
SASS através do e-mail solutions@quidgest.com 
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Processo Social

Atendimento a Utentes

SASS – Sistema de Ação Social e Saúde

Moçambique: 
R. John Issa, 260
Maputo 
tel. (+258) 21 30 37 32

Timor-Leste:
Timor Plaza - CBD 2 Unit 403-404
Comoro, Díli 
tel. (+670) 7732 68 23
(+670)7745 64 29

Alemanha:
Konrad-Zuse-Platz 8
81829 München

Marrocos:
R. Siam Imm N°6
Appartement N°3
Rabat

Portugal: 
R. Castilho n.º 63 – 6.º 
1250-068 Lisboa 
tel. (+351) 213 870 563 


